Grundoplysninger

.

Skovvangskolen Skovvangsvej 150 8200 Aarhus N
Jesper Richardt
Mobil 29132399
8:00-14:00
Vedlagt tegning over skolen / planoversigt? (Medsend gerne, hvis der findes en aktuel oversigt
over lokaler brandmyndighederne har godkendt)
Maksimalt samlet antal overnattende pr. nat.
Antal godkendte lokaler til overnatning (OBS: angiv venligst, hvis der indgår særligt store lokaler,
som idrætshaller, sale eller lignende - herunder hvor mange pladser de udgør af det samlede
antal)

Ja/Nej
45 i hver sal
2 stk gym sale med plads til 45 pr sal ( 90 ) i alt der skal søges tilladelse hos østjyllands brandvæsen HVER GANG

Hvornår gøres der som udgangspunkt rent i weekenden? (I hvilken stand overtages lokalerne typisk fredag eftermiddag/aften)

Søndag nat.Som efter endt skole brug ?

Kan det oplyses hvad tilkøb af en ekstra rengøring af de tilgængelige lokaler typisk vil koste de
overnattende foreninger?

nej

Antal toiletter til rådighed:

1 pr gym sal

Hvor kan der bades i forbindelse med overnatningen?

i gym sals baderum

Kan skolens skolekøkken anvendes i forbindelse med overnatningen?

Ja Hvis det bookes

Findes der en kantine, hvor deltagerne kan spise? Hvor mange pladser er der i givet fald?

nej en aula med borde og stole

Har skolen et produktionskøkken, og kan der i givet fald gives/købes adgang til det? Og/eller kan
der leveres forplejning?

NEJ

Hvornår og hvordan overdrages skolen til de overnattende foreninger?

Der afhentes nøgler senest fredag inden kl 14:00 instuktion tilæ alarm gives hvis nødvendigt.

Ønsker skolen at deltage i lokalernes aflevering efter overnatningsarrangementet? Beskriv gerne
hvordan og hvornår lokalerne "tilbageleveres".

nej men hvis ISS forlanger ekstra honorar til rengøringen af lokalet vil regningen tilfalde foreningen.

Hvornår er skolens tekniske servicemedarbejdere – som udgangspunkt – tilgængelige?

I dag drift 7:00-15:00 derefter vagt telefon.

Har skolen personale på arbejde i weekenden? Hvis ja, angiv gerne i hvilket tidsrum, der er
personale til stede og i hvilke tidsrum, der afregnes separat for tilsynstimer.

Nej hvis personale indkaldes er det efter afregning med forening ( overenskomst )

Hvad gør foreningen med affald i forbindelse med overnatningen?

smider det den store affalds container ved flytrappen ( vi anviser brugerne )

